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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Ins�tuto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal

Rua Vinte, 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402 
Telefone: (34)3271-5248 -  

  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular: Educação Matemá�ca II

Unidade Ofertante: ICENP
Código: GMT011 Período/Série: 2o Turma: MN

Carga Horária: Natureza:
Teórica: 15 Prá�ca: 15 Total: 30 Obrigatória:( x ) Opta�va: (    )

Professor(A): Vlademir Marim Ano/Semestre: 2021/2
Observações:  

 

2. EMENTA

Fundamentos teórico-metodológicos da matemá�ca no ensino fundamental. O ensinar e aprender em
matemá�ca e o papel da avaliação. Formação conceitual em geometria. Blocos de conteúdos: Espaço e
Forma e Tratamento da Informação. Elaboração e apresentação de propostas didá�cas referentes aos
blocos de conteúdos: espaço e forma e tratamento da informação. Temas transversais no ensino de
matemá�ca.

3. JUSTIFICATIVA

A Educação Matemá�ca cons�tui-se um campo de saber cien�fico, técnico e prá�co que muito tem se
desenvolvido no Brasil nos úl�mos anos. Ela tenta elaborar teorias que se projetam sobre o saber técnico,
u�liza o método cien�fico e os resultados de inves�gações e é influenciada por outras áreas (Psicologia,
Filosofia, Informá�ca, Didá�ca, História, etc). O saber técnico, por sua vez, inspira-se no conhecimento
cien�fico, é apoiado em modelos da didá�ca e está em con�nua interação com a prá�ca pedagógica do
professor. Como um saber prá�co, alimenta-se das regras derivadas do conhecimento cien�fico e técnico,
para adaptar-se às situações educa�vas, principalmente ao ensino-aprendizagem da matemá�ca. Podem
ser citadas, entre várias pesquisas sobre educação matemá�ca, a formação de conceitos, campos
conceituais, as habilidades matemá�cas, o recurso aos jogos, etnomatemá�ca, resolução de problemas,
história e filosofia da matemá�ca e da educação matemá�ca, ensino de geometria, a�tudes e crenças de
alunos, pais e professores, uso de tecnologias, etc. As três dimensões do saber em educação matemá�ca
(cien�fico, técnico e prá�co) são importantes na formação pedagógica de um professor comprome�do
com a qualidade da educação no país. Por tudo o que foi mencionado anteriormente e diante de uma
forte demanda por professores de matemá�ca nas redes de ensino em âmbito regional e nacional, a
existência do Curso de Graduação em Matemá�ca no Campus do Pontal se jus�fica. A Matemá�ca,
desempenha um importante papel no desenvolvimento da sociedade, e, enquanto área de conhecimento
cien�fico tem se desenvolvido muito rapidamente, quer no campo das suas estruturas próprias, quer no
campo das inúmeras aplicações.

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:
Possibilitar a reflexão sobre o ensinar e o aprender em matemá�ca: o papel do aluno e do professor. 
Obje�vos Específicos:
Analisar o papel da avaliação no processo ensino-aprendizagem da matemá�ca.
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Obter conhecimentos teóricos acerca dos blocos de conteúdo do ensino fundamental: (Espaço e Forma e
Tratamento da Informação) e das abordagens metodológicas.
Conhecer os níveis de formação de conceitos e as habilidades em geometria.
Analisar livros e materiais didá�cos do ensino fundamental.
Criar, planejar, realizar, gerir e analisar situações didá�cas.
Conhecer possibilidades de tratamento de temas transversais no ensino da matemá�ca.

5. PROGRAMA

TEÓRICO:

1. O ENSINAR E APRENDER MATEMÁTICA: OS PAPÉIS DO ALUNO E DO PROFESSOR EM AULA.

2. ENSINO DE GEOMETRIA

     2.1. Os níveis de formação de conceitos em geometria: a teoria de Van Hiele.

     2.2. As habilidades geométricas: visual, verbal, desenho, lógica, aplicações.

     2.3. Geometria plana.

     2.4. Geometria espacial.

3. ESPAÇO E FORMA

4. ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO, PNLD E RECURSOS DIDÁTICOS.

5. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO: ESTATÍSTICA.

6. TEMAS TRANSVERSAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA.

 

PRÁTICO:

1. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DIDÁTICAS PARA OS TEMAS TRATADOS.

 

6. METODOLOGIA

Ao longo do curso serão realizadas atividades síncronas por meio de aulas presenciais com o professor titular
da disciplina, com carga horária total de 15 horas teóricas a serem realizadas todas as 3s feiras das 19h as
20h40. A carga horária prática de 15h deverá ser realizada com atividades assincronas, orientadas pelo
professor da disciplina. 

Durante o semestre letivo, os discentes deverão produzir, a partir de seus estudos e reflexões: seminários,
avaliação escrita, lapbook ou portifólio; análise do livro didático; elaboração de projetos; e leitura e
interpretação de textos, conforme cronograma de avaliação.

Também será disponibilizado para estudo e consulta materiais didático-pedagógico em uma pasta virtual
GOOGLE DRIVE a ser criada pelo professor desta disciplina.

As práticas possibilitarão aos alunos compreenderem o estudo como necessidade para sua formação histórica
e crítica, percebendo o significado de cada objeto de conhecimento para a formação do sujeito autônomo,
que poderá conquistar, de fato, a cidadania crítica. Indicamos, assim, algumas das estratégias que adotaremos
na metodologia do curso da disciplina: a aula expositiva dialogada, que supera a tradicional, pois conta com
a participação dos estudantes contribuindo com a exposição, perguntando, respondendo e questionando,
facilitando a análise e a síntese dos conceitos apresentados, que ainda podem ser explicitados de forma
escrita, oral, formulação de perguntas, esquemas, apresentação de memorial, aplicação de entrevistas,
relatório de atividades e o ensino por meio da pesquisa, dentre outros.

Desta forma, entendemos o processo de aprendizagem como um processo compartilhado de trabalhar os
conhecimentos, no qual estão relacionados e interdependentes o objeto de conhecimento, a forma de ensinar
e os resultados do processo. Por isso, acreditamos que todo o processo de ensino e aprendizagem é
indissociável das etapas de ensino, aprendizagem e avaliação. 
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7. AVALIAÇÃO

A avaliação da aprendizagem não pode ser considerada apenas um componente do trabalho pedagógico,
mas algo inerente a ele e deve permear todo o processo ensino aprendizagem e tem como função
primordial a iden�ficação e a análise do que foi aprendido, o que ainda é necessário aprender,
considerando estas funções como subsídios para a reorganização do trabalho pedagógico, tendo em vista
a aquisição da aprendizagem. U�lizaremos diversas a�vidades avalia�vas, descrita no quadro a seguir:

 

Instrumento de Avaliação Valor Formato Data

1o Leitura e interpretação Textos 10 Dupla 10/5/22 e 24/5/22

2o Avaliação escrita 30 Individual 09/8/22

3o Lapbook ou portfólio 20 Individual 02/8/22

4o Análise do Livro Didático 10 Dupla 31/5/22

5o Projeto - temas transversais 15 Dupla 05/7/22

6o Seminário 15 Dupla 21/6/22 e 28/6/22

 
Sobre os instrumentos de avaliação: (1) 

 

Recuperação: o processo de recuperação se dará continuamente, havendo necessidade o professor estará
retomando a atividade para refacção e agendado dia e horário quando for o caso de reapresentação.
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9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______

Coordenação do Curso de Graduação: _________________________

 

Referência: Processo nº 23117.022773/2022-59 SEI nº 3528438


